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 ٔأهفس يا رشور من ثـاىل ابعل وهـوذ ووس خغفٍص تَ ووس خـني حنمسٍ ثـاىل عل إذلس ٕإن

 هل، ُادي فال ًضول ومن هل مضل فال ثـاىل ظل هيسٍ من ، ٔأؾٌلميا سُئات ومن 

  ورسوهل ؾحسٍ َلسإ ٔأن ؤأصِس هل رشًم ال وحسٍ ظل ٕإال ٕإهل ال ٔأن ؤأصِس 

 تـس،، ٔأما مث 

 . اترخي إخلوفاء إمصإصسٍنيف إحملارضة إمثاهَة من ثسٌرس  –ٕإن صاء ظل ثـاىل  –سًدسٔأ إنوَةل  -

 وما حسث فهيا ،  " زلِفة تين ساؿسة "ونيا كس حلكميا يف إؽلصة إؽلاضَة ؾن  -

ََب إميت إس خرصحٌاُا مهنا ، وما اكن من موكف إمعحاتة ـِ   . وإزلروس وإمـؼات وإم

 ؤأن إخلالف إشلي حسث تني إمعحاتة ٕإمنا ُو من ذالف إمخيوّع ، ومُس من ذالف إمخضاد  -

 ؿوهيم من ظل ما ٌس خحلوإ . –نٌل زمع إمض َـة  –وػل حيسث ُياك فصكة وال ِفذية 

 وكدل إمرشوع يف اترخي إخلوفاء ، التس من إحلسًر ؾن مسبةٔل هممة .. ٔأال ويه : -

 إمس ية وإدلاؿة " إإلمامة ؾيس ٔأُل" 

 

 .. ولكمة " ذالفة " جساوي " ٕإمامة " .. وإإلمام ٌساوي ٔأمري إؽلؤمٌني " ذالفة رإصسة "هلول  -

ؼمى من إٔلمور إؽلِمة إخلعرية ؛ ٔلهَ ُو إحلارس زلٍن ظل ثـاىل ،  - ـُ وؽلا اكن موضوع إإلمامة إم

  وهل إمَس إمعوىل مًرشٍ وإشلود ؾن حٌلٍ من ؾحر إمـاتثني  ،

 ول ؾرص ُشٍ إٔلمة ٕإىل ًومٌا ُشإ .من إمدضكِم وإمخسمُس مٌش أٔ  اكن هل وإفص إحلغ وإميعُة

  

 

ثانيةالمحاض  رة ال  
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 يف ُشٍ إٔلمة ؤأؾوإهَ من ٕإدذال ؾحس ظل جن س حبٔ إههيوديوال ًًىس إمخارخي ما فـهل  -

 مه ،ثعورإت وزًِة كسمية ، وِمن مَثّ ثلدّوِا من ثلدّوِا وثخومش ؿوهيا ، اكمصإفضة إخلحثاء ومن تـس 

 حىت حـووإ إإلمامة ؾيسمه يه إمصهن إٔلسايس من ٔأراكن إزلٍن ، وحرصوإ إٔلمئة ؾيسمه يف 

 ظىل ظل ؿوََ وسؼل ، وحـووإ هلم من إٔلوظاف – سالةل مـَية من أٓل تُت رسول ظل 

 ؾزوخل ، وما ال ًوَق ٕإال ابمييب ،ما ال ًوَق ٕإال ابعل  

 ةل فو  مزنةل إمييب ، اكمـؼل ابمغَحات وإمـعمة ، ووضـومه يف مزن

  ؾيَ .ريض ظل – ةوإؾخلسوإ فهيم إؾخلادإت ابظةل ، حىت وظووإ ٕإىل ثبٔمََ ؿًل جن ٔأيب ظام

 وأٓمٌوإ ابمصحـة وثياخس إٔلروإح وما ٕإىل ذضل من إإلؾخلادإت إموزًِة  ،

 وإس متص ُشإ إإلؾخلاد ٕإىل ًومٌا ُشإ ، ؤأظحح هلم دوةل جياُسون وحيارتون مًرش مشُهبا ،  -

 احاول ثض ىت إمعص  إهمتسد دإذل إمـاػل إإلسال ي إمـصيب وةلإلٓن ، ويه د دوةل ٕإٍصإنويه 

 ، وثسط هفوذُا ثضلك ٔأو تبٓدص .إمس ينّ 

 " دٍن إمض َـة ، دٍن أٓدص غري دٍن إإلسالم . " : ونٌل كال إمض َخ َلس جن ٕإسٌلؾَل إؽللسم -

وةل إمـنامهَة ، حِ ام إهخااها حاةل من إمضـف إؽلِم ٔأن ٔأؿسإء إزلٍن ؾيسما ؾزموإ ؿىل إإلظاحة ابزل -

ص إخلالفة وإإلمامة ؿىل ٔأهنا ذالفة إمصخل  وإإلهنَار ، إس خعاع ٔأؿسإء إزلٍن يف ُشٍ إمفرتة ثعٍو

 إؽلًصغ وإزلوةل إؽلًصضة ، فذبٓمصوإ ؿىل إزلوةل إمـنامهَة .

الكب إزلهَا ُشٍ إمرتنة ،  فذلامست " ابزلوةل إمـنامهَة "ٕإىل ٔأن مات ُشإ إمصخل إؽلًصغ إؽلسمى  -

 ؿَوََُكْ  ثََسإَؾى َأنْ  إُلَممُ  ًُوِصمُ » ظىل ظل ؿوََ وسؼل  يف حسًر زوابن   –واحلق يف ٔأمذيا كوهل 

ىَل  إلَلَكَةُ  ثََسإَؾى ََكَ 
ِ
ِِتَا إ ـَ  َنِثرٌي، ًَوَمئِشٍ  َأهُتْ  تَلْ : »كال! ًومئٍش؟ حنن كةلٍَ  وِمن: كائل فلال. «كَْع

َِْل، َنُغثَاءِ  غُثَاءٌ  َومَِكٌَُكْ  ََزْنَِؾنَ  إمس َ َ كُْ  ُظُسورِ  ِمنْ  ظلُ  َوم ََلِشفَنَ  ِمٌُكْ، إؽلََِاتَةَ  ؿَُسّوِ َ  كُوُوِجُكُ  يِف  ظلُ  َوم

نَ  َُ َُن؟ وما! ظل رسول اي: كائل فلال. «إمَو ََا ُحة  : »كال إمَو ه ََةُ  إزل  ُِ  .«إؽلَوِت  َوَنَصإ
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 تني ٔأتياء إؽلسومني ، وُُصف إموالء ٕإىل ظل ورسوهلصست إمفصكة وإميفور وغُ  -

ص  وإمًسة وإملدَةل .ٕإىل   ـِ  إموالء مٔلرض وإمرتإب وإم

ةل من إمزمان ، حىت - ٕإال إمسَ  إإلسالم  ثخومش ؿىل ٔأًسهيم من ال ًـصف منوإس متص ذضل فرتة ظًو

ا دواًل ، ، ومن إزلٍن ٕإال رمسَ ، وإوسححوإ ػاًُصإ ، ؤأؿويوإ إس خلالل ُشٍ إزلًو الت إميت ٔأمسُو

 ، حىت ثفصكت لكمة إؽلسومني 

ا إغَلِ  ِِبَْحلِ  َوإْؾَخِعُموإ " خمامفني تشضل ٔأمص ظل  - ـً َ َمَت  َوإْذُنُصوإ ثََفَصكُوإ َواَل  ََجِ ـْ ُكْ  إغَلِ  ِه َْ َ ذْ  ؿَو
ِ
 إ

َِ  فَبَْظَحْحُت  كُوُوِجُكْ  تنَْيَ  فَبَمََف  َأؿَْسإءً  ُنيُتْ  َمخِ ـْ   ِتِي
ِ
نَ  ُحْفَصةٍ  َصَفا ؿىََلى  َوُنيُتْ  ْدَوإنً إ هْنَا فَبَهلََشكُ  إميَارِ  ّمِ  ّمِ

ضِلَ  ُ  َنَشَٰ َِ  مَُكْ  إغَلُ  ًَُحنّيِ وَُكْ  أآَيثِ ـَ َ  ََتْخَُسوَن " م

-  َ  مهنج إمـوٌلهَة : تـغ إؽلـخلسإت إمحاظةل ، مهنا ؿىل إمياس  فصُض وظار ُشإ إميؼام ً

 ، تشضل ضاؾت َُحة إٔلمة وسلعت يف وحل إشلل وَتاوت ؾزَتا إميت ثلول مبهنج إمالدٍن 

 ٕإىل ٔأن ًبٔذن ظل تـودَتا مصة ٔأدصى .

 مكن ُياك ظَحات من ٔأتياء ُشٍ إٔلمة إمغَورٍن ، ممن حيحون ظل ورسوهل ؤأمِتم ،  -

 ثـامت ُشٍ إمعَحات ابمـودة ٕإىل إمكذاب وإمس ية تفِم سوف إٔلمة ، 

ا حنن ىصى توإدر ُشإ إٔلمص  من ؾودة ص حاب ٕإىل نخاب ظل وٕإىل س ية إمصسول ُو

 ظىل ظل ؿوََ وسؼل  ، وٕإىل كِام دؾوإت ٕإظالحِة ، احاول إمـودة ابمياس مصة ٔأدصى – 

 ٕإىل إمكذاب وإمس ية . 

َ معورة  إإلمام  -  ُشإ لكَ يف ملاتل ما ٔأحسزَ إؽلسدرشكون إمـوٌلهَون من جضًو

 ة وإخلالفة مُست من دٍن ظل يف صئ !!ن إإلمامأٔ ؾيس ٔأُل إمس ية وإدلاؿة ، وتَان 

 ؿون إإلمامة وإخلالفة دون ٔأن ثخوإفص فهياِص فًصق أٓدص ًُلاتل ُشإ إمفًصق وأٔ تل ػ  -

 .إمرشوط إمزماهَة وإؽلاكهَة إميت هّط ؿوهيا ٔأُل إمـؼل إمثاتخة يف يف نخاب ظل وس ية رسوهل  
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 ورسوهل ، ٕإما جبِل وٕإما اهوى ، فاحناز ٕإههيا فًصق من إؽلسومني إؽلخـاظفني إحملحني عل -

ة حسَلة َجـت ؿوهيا أٔ كـوإ يف ُشإ إمفخ إشلي هُِعة ، و وو   وكـوإ إٔلمة مصة ٔأدصى يف ُاًو

 الكب إٔلرض مصة ٔأدصى ، مَحارتوإ نخاب ظل وس ية هخَِ تبٔهوإع ص ىت من إحلصوب .

ظارت ُياك فؼل ًـس إٔلمص كاًُصإ ؿىل إملذال ابزلابابت وإمعائصإت وإمصصاصات ، مكن  -

 سالم ، اُحارب يف إمـسًس وإمـسًس من إجلهبات .حة ؿىل ٔأمة إالٕ مضدهبات نثرية مفذو 

 ، دًًِة ال، وحهبة إم وحهبة إإلحلاد ،وحهبة إمخيعري، ؽ فٌحن حنارب يف حهبة إمدض َّ  -

 .وحهبة إمـوٌلهَة .. ولكِا حهبات َتسف ٕإىل ثفذَت ؾزم ُشٍ إٔلمة 

ة إوضغل ؾن إملضااي إمصئُس َة إميت حيخاج ٕإىل فِمِا ومٔلسف نثري من رخال وص حاب ُشٍ إٔلم -

خَ ،  حىت، ومـصفِتا   ُشٍ إمخَارإت ن ًلف ؿىل كسمَِ ٔأمام أٔ و ٌس خعَؽ ٔأن حُيافغ ؿىل ًُو

 .ال ذرة يف فالة إميت َتة ، وما يه إٕ 

َُةُ  إمَزتَسُ  " فَبََماونٌل كال ثـاىل   . إْلَْرِض " يِف  فََِْمُكرُ  إميَاَس  ًَيَفؽُ  َما َوَأَما ُحَفاءً  فََِْش

ا ابملكَة ، وٕإما ٔأن ًُغايل فهيا ،أٔ وحىت ال ًلؽ ًـضيا يف  -  حس ُشٍن إمعصفني ، فٕاما ٔأن ًيكُص

 فِلؽ يف حدائل ُؤالء . 

 ،  مـىن إخلالفة ؾيس ٔأُل إمس ية وإدلاؿةٔأردن ٔأن هخلكم ؾن  -

إمكذة إميت حلكمت خنخرص مدحر إإلمامة ، وحنَوك ؿىل تـغ إؽلعادر و وحنن ُشإ إمـام  -

 " إإلمامة إمـؼمى ؾيس ٔأُل إمس ية وإدلاؿة  "تخوسؽ يف ُشإ إٔلمص ذاظة نخاب 

 نخور ؾحس ظل جن رمص إزلمُ ي .نسل 

 هحسٔأ يف إمرشح فٌلول : -

 هعة إإلمام ،إثفق إمسوإد إٔلؾؼم من إؽلسومني من ٔأُل إمس ية وإدلاؿة ، ؿىل وحوب 

سإت من إخلوإرج وتـغ إؽلـزتةل وغريمه ممن رفضوإ فكصة حٌلع ٕإال إميجوػل ٌضّش ؾن ُشإ إالٕ  

 إإلمامة .



 تاريخ الخلف اء الراشدين                                                              الشيخ العربي زغلول

         ~ 5 ~ 

ه  6341 – 6341عام    لثانيةالفرقة ا                  معهد شيخ اإلسالم العلمي                         

وإس خسل ٔأُل إمس ية وإدلاؿة ؿىل وحوب إإلمامة وهعة ٕإمام نومسومني تبٔدةل من إمكذاب • 

 : وإإلحٌلع وإمس ية

 ٔأوال : إٔلدةل من إملصأٓن : -

َا " ايَ * كوهل ثـاىل  إزلمَل إٔلول : ٍنَ  َأهي  وإ أَٓمٌُوإ إشَلِ ـُ وإ إغَلَ  َأِظَ ـُ  ِمٌُكْ " إْلَْمصِ  َوُأويِل  إمَصُسولَ  َوَأِظَ

  ؾيَ ٔأهَ كال " ٔأويل إٔلمص مه إٔلمصإء "ؾن ٔأيب ٍُصصة ريض ظل  : كال إإلمام جن حٍصص إمعَبي -

 " ؤأوىل إٔلكوإل  يف ذضل من كال مه إٔلمصإء وإموالة فامي اكن عل ظاؿة  : مث كال 

 . "ونومسومني معوحة 

 وظل ٔأؿؼل ٔأن إلًٓة ؿامة يف َجَؽ ٔأويل إٔلمص من إٔلمصإء وإمـوٌلء  :-ن نثري وكال إحلافغ ج -

شإ ُو إمصإحج .  ُو

 َجَؽ أآيت إحلسود وإملعاص يف إملصأٓن . إزلمَل إمثاين :

 ي ًل م إحلسود ، إشلفاثفق ٔأُل إمس ية وإدلاؿة ابإلحٌلع  ؿىل ٔأن ويل ٔأمص إؽلسومني ُو  -

ٔأن ًل م إحلسود ، فال ًل م إحلسود ٕإال ٔأمري إؽلسومني  -اًي اكنأٔ  - ومُس ٔلحس من ؾوإم إؽلسومني

 ، فِو ال ًلميِا تشإثَ وٕإمنا ٍُلكّف من ًلوم تشضل . إبكامِتاإشلي ًبٔمص 

 فوو ٔأن حٌلؿة توغت من إملوة ما توغت ، ودصحت ؾن إؽلسومني ،  -

 ، وإّدؾى ٔأحسمه ٔأهَ ٔأمري إؽلسومني ، وكام ؤأؿون إخلالفة وهعة إمصإًة

 ٔأؿسإء ظل وإؽلغامني وإؽلصثسٍن ؤأكاموإ إحلسود ... –جزرمِم  –وإحمتؽ حوهل إمض حاب وكاثل  

 فِشإ لكَ ال جيوز يف دٍن ظل ؛ ٔلن ُشٍ حٌلؿة دصحت ؾن رموم إؽلسومني ،

 إؽلسومني مه رموم إؽلسومني . ةإ مه حٌلؿة إؽلسومني ، ٕإمنا حٌلؿومُسو  

ا من تالد إؽلسومني فال جيوز ٔأن خيصج زالزون ٔأرتـ -  ون رخاًل يف مرص مثال ٔأو يف غرُي

لوموإ حنن دوةل إإلسالم !!  ًو

 تل دوةل إإلسالم ثدضلك وثخكون من رموم إؽلسومني ،  -
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 دإؾشوسًذلكم إبذن ظل وهوحض إؽلهنج وإمرشوط مَخخني ٔأن ُشإ إشلي حيسث من  -

 ثـاىل .وال جيوز يف دٍن ظل ثحارك و ، ٕإمنا ُو مهنج فاسس ال ًعح 

 

ة : - ًَا : إٔلدةل من إمس ية إميحًو  اثه

 :  كال وسؼل ؿوََ ظل ظىل إمييب ؾن ؾهنٌل ظل ريض رمص إجن ما روإٍ  : إزلمَل إٔلول -

 . ( مسؼل روإٍ« ) إجلاُوَة مِخة مات تَـة ؾيلَ يف ومُس مات من» 

 وسؼل ؿوََ ظل ظىل مييبإ ؾن ؾيَ ظل ريض إمحاًُل ٔأمامة ٔأيب ؾنما روإٍ  إزلمَل إمثاين : -

  ثوهيا ابميت إمياس جضخر ؾصوة إهخلضت فلكٌل ؾصوة ؾصوة إإلسالم ؾصى مخيلضن): كال ٔأهَ 

ن إحلك،: هلضاً  ؤأومِن  " .   إمعالة وأٓدُص

 كس ثوإحص ؾن إمييب ظىل ظل ؿوََ وسؼل ، وؾن إمعحاتة ريض ظل ؾهنم إزلمَل إمثامر : -

تـس حلا  إمييب جصتَ ، وذضل مفِم إمعحاتة ميعوص إموحِني  ق ابخلالفةابًـوإ ٔأاب جكص إمعسًٔأهنم  

ٌل إمكذاب وإمس ية  ؛ ٔلن إمعحاتة ما اكن هلم ٔأن ًحاًـوإ ٔأاب جكص إمعسًق ٕإال ؾن فِم مكذاب  ُو

ظل وس ية رسوهل ، مث إس خزوف ٔأابجكص رمَص ريض ظل ؾيَ ، مث إس خزوف رمص ٔأحس إمس خة 

 ظل ؾيَ ، مث إسدضِس ؾنامن ، فداًـوإ ؿوَا ريض ظل ؾيَ ..إشلٍن إدذاروإ ؾنامن ريض 

يّة يف إخلالفة .   فاكهت ُشٍ س ُ

 وس يدٌاول ٕإن صاء ظل ثضلك موحز ، هَف متّت تَـة ٔأتو جكص ورمص وؾنامن وؿًل . -

 

، دمَل ؿىل وحوب إإلمامة ،   ؿوََ وسؼل زؿامة إٔلمةثويل إمييب ظىل ظليف  إزلمَل إمصإتؽ : -

َّيًا مٔلحاكم تلوهل وفـهل وٕإكصإٍر ، وفـهل ظىل ظل ؿوََ  حِر ٔأهَ ظىل ظل ؿوََ وسؼل اكن مد

 وسؼل ًلذيض إموحوب ٕإذإ ػل ٍكن خمخًعا تَ ظىل ظل ؿوََ وسؼل ،

 



 تاريخ الخلف اء الراشدين                                                              الشيخ العربي زغلول

         ~ 7 ~ 

ه  6341 – 6341عام    لثانيةالفرقة ا                  معهد شيخ اإلسالم العلمي                         

 وكس كال ظل س ححاهَ :  

يِّ  إمييَِبِّ  َوَرُسوهِلِ  اِبغَلِ  فَبِٓمٌُوإ "  ي إْلُّمِ َِ وَ  اِبغَلِ  ًُْؤِمنُ  إشَلِ َماثِ وٍُ  لَكِ ـُ وَُكْ  َوإثَِح ـَ َ  ََتَْخُسوَن " م

َُ  هَنَاكُْ  َوَما فَُزُشوٍُ  إمَصُسولُ  أآَتُكُ  " َوَماوكال س ححاهَ   فَاىَِتُوإ " َؾْي

 فووال إموحوب ؽلا ُرفؽ إحلصج ؾن إؽلؤمٌني يف ٔأزوإج ٔأدؾَاهئم ، كال إجن إميّجار : -

هْنَا َزًْسٌ  كََضى  ا" فَوَمَ وذضل يف كوهل ثـاىل يف كعة ًزس    ٍَُكونَ  اَل  ِمَكْ  َزَوْحٌَاَنَِا َوَظًصإ ّمِ

ٌِنيَ  ؿىََل   مْ  َأْزَوإجِ  يِف  َحَصجٌ  إمُْمْؤِم ََاهِئِ َذإ َأْدِؾ
ِ
واًل " إغَلِ  َأْمصُ  َواَكنَ  َوَظًصإ ِمهْنُنَ  كََضْوإ إ ـُ  . َمْف

 

 **مس ية إؽللعس ٔأن : إإلمامة خاء إميط فهيا ُصحًيا من إمكذاب وإ **

 

 إٔلدةل ؿىل وحوب إإلمامة من إإلحٌلع :اثمثًا : 

، يف ٕإحٌلؾِم ؿىل ثيعُة  فـل إمعحاتة ريض ظل ؾهنممفن ٔأمه إٔلدةل ؿىل وحوب إإلمامة ،  -

 ذوَفة ، تدٌعَهبم ٔأيب جكص إمعسًق ريض ظل ؾيَ .

 ، إمسوعاهَة إؽلاوردي يف نخاتَ إٔلحاكموكس هلل إإلحٌلع ظائفة من إمـوٌلء ، مهنم  -

 ؽلن ًلوم اها ، وإحة ابإلحٌلع ، وٕإن صّش ؾهنا إٔلمص . –ٔأي إإلمامة  –حِر كال " وؾلسُا  

 " ؤأَجـوإ ؿىل ٔأهَ جية ؿىل إؽلسومني هعة ذوَفة . " رمحَ ظل : –وًلول إميووي  -

 " ؾصف وحوتَ يف إمرشع إبحٌلع : مام وإحة " .. وكال" هعة إالٕ  ًلول إإلمام جن ذسلون :و  -

 ة ِـَ ظىل ظل ؿوََ وسؼل ابدروإ تخ إمعحاتة ريض ظل ؾهنم وإمخاتـني ؛ ٔلن إمعحاتة ؾيس وفاث

كشإ يف لك ؾرص من إمـعور إس خلص ذضل   " .ٔأيب جكص إمعسًق وجسو م إمؼص ٕإمََ يف ٔأمورمه ، ُو

 نشضل من إٔلدةل ؿىل وحوب إإلمامة : -

 ، فِو وإحة . إملاؿسة إمرشؾَة ثلول : ما ال ًت إموإحة ٕإال تَٔأن 

 فامياس ال ًبٔمٌون ؿىل ٔأموإهلم ؤأؾصإضِم ٕإال توحود إإلمام .
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تل جية ؿىل لك مسؼل ومسومة ٔأن حيافغ ؿىل ُشٍ إٔلظول إرلس إميت خاءت إمرشًـة  -

 ِبفؼِا ، حفغ إزلٍن وإميفس وإؽلال وإمـصض وإمـلل ،

شإ إحلفاظ من ٍكون ٕإال توحود إإلمام .  * ُو

 " التس نوياس من ٔأمارة ،  ريض ظل ؾيَ : –مٌني ؿًل جن ٔأيب ظامة وكس كال ٔأمري إؽلؤ  -

 ابرة اكهت ٔأو فاحصة ، كاموإ : اي ٔأمري إؽلؤمٌني .. ُشٍ إمحارة ؾصفٌاُا .. مفا يه إمفاحصة ؟!

لسم اها إمفئ    " .كال : ُشٍ ٔأمارة ثُلام اها إحلسود ، وثبٔمن اها إمس حل ، وجياُس اها إمـسو ، ًو

 . "اػل ، ذرٌي هلم من ًوم تال حاك ٔأمف س ية نوياس ِباك ػ " م جن حميَة رمحَ ظل :وكال إإلما -

لول ٔأًًضا : - " جية ٔأن ًُـَصف ٔأن والًة ٔأمص إمياس من ٔأؾؼم وإحدات إزلٍن ، تل ال كِام  ًو

 نسلٍن ٕإال اها ، فٕان تين أٓدم ال ثت معوحِتم ٕإال ابإلحامتع ؛ حلاخة تـضـم ٕإىل تـغ ؛ 

 إٔلمص ابؽلـصوف وإههنيي ؾن إؽليكص ، وال ًت ذضل ٕإال تلوة وٕإمارة ، ٔلن ظل ٔأوحة

 ونشضل سائص ما ٔأوحدَ من إجلِاد وإمـسل وٕإكامة إحلج وإجلَُمؽ وإٔلؾَاد وهرص إؽلؼووم  ، 

 ال ثت ٕإال ابملوة وإإلمارة " . وٕإكامة إحلسود 

 ٔأًًضا من إٔلدةل ؿىل وحوب إإلمامة : -

 نثري من إمفوىض . ذ ٕإمام ٌسخة نوياس؛ ٔلن ؿسم إختا دفؽ إمفوىض 

 ًلول إجن إؽلحارك رمحَ ظل : -

 دإن ؽلن إموزلى إمـصوة يه اها...  فاؾخعموإ ظل حدل إدلاؿة ٕإن

 ودهَان مٌَ رمحة دًًٌا يف ...مؼومة  ابمسوعان ظل ٍصفؽ ك

 ٔلكوإن اهنحً  ٔأضـفٌا واكن ..س حل . ميا ثؤمن ػل إخلالفة موال

 

 ، نٌل ُو ُمضاُس ومـووم إمفعصةٔأن إإلمامة من إٔلمور إميت ثلذضهيا  دةل ٔأًضا :ومن إلٔ  -

 يف لك صئ . 
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 ملاظس إإلمامة :• 

 وس َةل ٕإىل ملاظس رشؾَة مـَية فِو إإلمامة وإحلك يف إإلسالم وس َةل ومُس غاًة ،   -

 .ٌس خعَؽ إإلمام مبا هل من ظالحِات ٔأن حُيلق ُشٍ إؽلعاحل 

" إؽللعود وإموإحة ابموالايت ٕإظالح دٍن إخلوق  ظل :رمحَ  –حميَة  ًلول ص َخ إإلسالم جن -

ظالح ما ال ًلوم إشلي مىت فاَتم ، درسوإ درسإًن مدَيًا ، ومن ًيفـِم ما هـموإ تَ يف إزلهَا ، وإٕ 

 إزلٍن ٕإال تَ من ٔأمص دهَامه " .

  :ٔأمٍصن  ُسإف وس خعَؽ ٔأن ُُنموِا يفُشٍ إؽللاظس وإلٔ  -

 . إحلك يف صؤون إحلَاة مبا ٔأىزل ظل -2                                          .ٕإكامة إزلٍن  -1

 ٕإكامة إزلٍن  -1 إؽللعس إٔلول من ملاظس إإلمامة :

 ٕإكامة إزلٍن ، ٔأي حـل إزلٍن كامئ إمضـائص ُو " وإؽللعس إٔلول كال إجن إهلٌلم إحليفي : -

 مَمتكن إمـحاد؛ سنن ، وٕإماثة إمحسع ؿىل إموخَ إؽلبٔمور من ٕإذالص إمعاؿات ، وٕإحِاء إم  

 " . من ظاؿة ظل ورسوهل  

ٍنَ  " ظل ثـاىل كال  ن إشَلِ
ِ
ُصوِف  َوَأَمُصوإ إمَزاَكةَ  َوأٓثَُوإ إمَعاَلةَ  َأكَاُموإ إْلَْرِض  يِف  َمكٌََامهُْ  إ ـْ  َوهَنَْوإ اِبمَْم

 " إمُْميَكصِ  َؾنِ 

 ُنموِا يف إميلاط إمخامَة : اس َةٔأس وحمتثل ٕإكامة إزلٍن يف ؿسة مؼاُص -

 حفغ إزلٍن وحصإس خَ . :إٔلول 

نَ " ثـِّس ظل ِبفؼَ فلال وكس 
ِ
نُ  إ ْنصَ  ىََزمْيَا حَنْ نَ  إشّلِ

ِ
 . " مََحاِفُؼونَ  هَلُ  َوإ

 مكن ال مييؽ ُشإ ٔأن ٍكون ُياك حّصإس مِشإ إزلٍن ، فال وسمح نوض َـة إمصإفضة -

حّسموإ دٍن ظل سسوإ ؾلائس إمياس ٔأن ًسذووإ فِف    .وحيصفوإ ًو

نَ " ثـاىل كال 
ِ
ًسى ِفهيَا إمخَْوَرإةَ  َأىَزمْيَا إ ُكُ  َوهُورٌ  ُُ ٍنَ  إميَِخِ ونَ  اِهَا حَيْ ٍنَ  َأْسوَُموإ إشَلِ اُدوإ ِنصَلِ َُ  

ُخْحِفُؼوإ ِتَما َوإْلَْحَدارُ  َوإمَصاَبِهَ ونَ  َِ  َواَكهُوإ إغَلِ  ِنَخاِب  ِمن إس ْ َْ َ   " ُصََِسإءَ  ؿَو
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 وإؽلصإد ُيا ِبصإسة إزلٍن وحفؼَ : حصإسة ؾلِسة إمياس ودٍهنم . -

يان ) إمس َف ( . :إمثاين   ورش إزلٍن وإزلؾوة ٕإمََ ابملؼل وابنوسان وابمس ِ

كام اهشٍ إزلؾوة ، فٕاهَ ٔأمص إخلوق  وإمصسول ظىل ظل ؿوََ وسؼل ة :َكال ص َخ إإلسالم جن حمي  -

 جلك ما ٔأمص ظل تَ وهنامه ؾن لك ما هنيى ظل ؾيَ ، ٔأمص جلك مـصوف وهنيى ؾن لك مٌكص ، 

ىَلى  َوإْدعُ  "  كال ثـاىل
ِ
ِّمَ  إ هَمَ  َرت

ِ
ىَلى  إ ـَ َ ًسى م َخِل مٍ  ُُ س ْ  " م 

ِشٍِ  كُلْ " ثـاىل  وكال ىَل  َأْدُؾو َسِخًِِل  َُ َٰ
ِ
ـَيِن  َوَمنِ  َأنَ  تَِعرَيةٍ  ؿىََلى  إغَلِ  إ ْحَحانَ  إثََح  إغَلِ  َوس ُ

 "    إمُْمرْشِِننيَ  ِمنَ  َأنَ  َوَما 

و إشلي ٌُسم فِشإ ُو إموإحة ؿىل -  ، "فصض نفاًة  " إمـوٌلء ََ ٍلوع ُشٍ إٔلمة ُو

ٕإذإ كامت تَ  ٕإذإ كام تَ ظائفة مهنم سلط ؾن إمحاكني ، فألمة لكِا ُمزاظحة اهشإ إمفـل ، مكن 

 . ظائفة سلط ؾن إملك "

 

 حٌلًة إمحَضة واحعني إمثغور . :إمثامر 

 فالتس ٔأن ًوفّص إإلمام نومسومني إٔلمن وإذلاًة يف لك صئ ، سوإء ٔأاكهت حٌلًة فكًصة ٔأو تسهَة . -

وإ"  ثـاىلًلول  ُت  َما مَُِم َوَأِؿس  ـْ خََع ن إس ْ اَبِط  َوِمن كَُوةٍ  ّمِ َْلِ  ّرِ ُحونَ  إمَْر ُِ َِ  حُْص  " َوؿَُسَوكُْ  إغَلِ  ؿَُسوَ  ِت

 ف   " كوة " خاءت ىكصة يف س َا  إإلزحات فذـّم . -

 وإحة ؿىل ٕإمام إؽلسومني حٌلٍِتم يف لك صئ ، حىت ثؼل صونة إإلسالم وإؽلسومني كامئة .ًـين 

لول مِا :  " ُارون إمصص َس "فِا ُو ٕإمام إؽلسومني  - يؼص ٕإىل إمسحاتة ، ًو ًلف ؿىل إؽليَب ًو

 "خم ! ٔأمعصي ُيا ٔأو إمعصي ُياك ، فسوف ًبٔثُين دصإ

 

، كال فهيا : " من ٔأمري إؽلؤمٌني ُارون إمصص َس  إمصوم ُشٍ ٕإحسى رسائهل ٕإىل مطل من مووكو  -

 ٕإىل هلفور لكة إمصوم ، وإجلوإب ما حصإٍ ال ما جسمـَ اي إجن إملوفاء ".
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شٍ مسومٌة ثرصخ : وإمـ  -  مِا !خعٌلٍ ! ، فِيعوق إؽلـخعم جبُش ؾصمصم ُو

 تَِ إمَُ  إمس حااي ٔأفوإٍ ملء .. تإهعولَ  مـخعٌلٍ وإ رب

 ! إؽلـخعمِ  خنوة ثالمس ػل .. مكهنا ٔأسٌلءمه المست

 

 إمصٔأة يف إمِيس : ُصدت  –إمصمغ من ػومَ وظغَاهَ ؿىل  –وإحلجاج جن ًوسف إمثلفي  -

 ، فبٔكام إحلجاج مِا خًُضا حىت حصرُا !وإ جحاخاٍ ! 

َحة  وإمكثري إمكثري من إٔلمثةل إميت ثسنل ؿىل ٔأن إخلوَفة وإإلمام ُو من ًلّوِ صونة -  ُو

 .إؽلسومني  وؾزة

 

 إحلك يف صؤون إحلَاة مبا ٔأىزل ظل . إؽللعس إمثاين من ملاظس إإلمامة : -

نِ " ثـاىل كال 
ِ
الَ  إمُْحْكُ  إ

ِ
ِ  إ  " غِلَ

 " إغَلُ  َأىَزلَ  ِتَما تَُهَْنُم إْحُك  َوَأنِ " ثـاىل وكال 

ُك  مَمْ  َوَمن" ثـاىل  لوكا ئِمَ  إغَلُ  َأىَزلَ  ِتَما حَيْ  " إمَْفاِسُلونَ  مهُُ  فَبُومَ َٰ

ُك  مَمْ  َوَمن" وكال  ئِمَ  إغَلُ  َأىَزلَ  ِتَما حَيْ  " إمَؼاِمُمونَ  مهُُ  فَبُومَ َٰ

ُك  مَمْ  َوَمن" وكال  ئِمَ  إغَلُ  َأىَزلَ  ِتَما حَيْ  "  إمْاَكِفُصونَ  مهُُ  فَبُومَ َٰ

؛ ٔلن إمصساةل إميت خاء اها إمييب ظىل ظل ؿوََ وسؼل  وذضل مـموم رسامخَ ظىل ظل ؿوََ وسؼل -

 َة ، ، مُست رساةل كدوَة ٔأو ؾضائًصة ، تل رساةل ؿاؽل 

يّنِ  " كال ثـاىل 
ِ
ُكْ  إغَلِ  َرُسولُ  إ َْ َ م

ِ
ا إ ـً َ الَ  َأْرَسوْيَاكَ  َوَما" ثـاىل وكال ،  " ََجِ

ِ
ِّويَاِس  اَكفَةً  إ  " ن

َْمَ  َوَأىَزمْيَا" س ححاهَ وكال  َ م
ِ
ْنصَ  إ َ  إشّلِ مْ  ىُّزِلَ  َما ِنويَاِس  ِمُخَحنّيِ ههَْيِ

ِ
 " إ

ََْومَ " ثـاىل وكال  ُكْ  َوَأثَْمْمُت  ِدًيَُكْ  مَُكْ  َأْْكَوُْت  إمْ َْ َ َميِت  ؿَو ـْ ْساَلمَ  مَُكُ  َوَرِضُُت  ِه
ِ
 " ِدًيًا إاْل

 فلك ُشٍ ٔأدةل ؿىل رموم رسامخَ ظىل ظل ؿوََ وسؼل . -
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 وإؽلصإد ابمخحاك ٕإىل ظل ورسوهل .. -

 ىل نخاتَ وس ية رسوهل ظىل ظل ؿوََ وسؼل .إٕ ٔأي 

 فاؽللعود ٔأن ُشٍ إمرشًـة وإفِة ، ال حنخاج ٕإىل إملوإهني إمفصوس َة وال إمَونهَة ، -

 وة وإمـزة .ا لك ما حنخاج ٕإمََ من ٔأس حاب إملٕإمنا رشًـخيا فهي 

 

 إؽللاظس إمفصؾَة مإلمامة :  -

 َتا .ورفؽ إمؼؼل وَجؽ إملكمة وؿسم إمُفصكة وإملِام تـٌلرة إٔلرض وإس خغالل ذريإإمـسل 

 

 :يف  صاء ظل ثـاىلٕإن  – هلف ُيا .. وهحسٔأ يف إؽلصة إملادمة -

 " إهـلاد إإلمامة ؾيس ٔأُل إمس ية وإدلاؿةظص  " 

 

 كويل ُشإ ؤأس خغفص ظل يل ومك ،،ٔأكول 


